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I Bölmə 

 

 

 

 

I Bölmə. Məhkəmə ekspertizası 
 

Mövzular: 42 saat, o cümlədən 36 saat mühazirə, 6 saat təcrübi məşğələ 

 

Məhkəmə ekspertizası 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hüququn əsası kimi 

2. Mülki hüquq 

3. Cinayət hüququ 

4. Cinayət-prosessual hüququ 

5. Əmək hüququ 

6. Ailə hüququ 

7. İnzibati icraat və inzibati prosessual hüquq 

8. Ekologiya hüququ 

Ədliyyə orqanlarının inkişafını təmin edən normativ hüquqi aktlar 

İnsan hüquqları və Avropa Məhkəməsi 

Cəmi auditor məşğələ 

Təcrübə 

1. 

 

Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq 

idarəsinin Kriminalistika şöbəsi 



 

№ 

 

Mövzunun adı 

1. Məhkəmə ekspertizasının anlayışı, predmeti və vəzifələri (sem) 

2. Azərbaycan Respublikasında məhkəmə ekspertizasının və məhkəmə ekspertizası 

müəssisələrinin inkişaf tarixi və müasir imkanları 

3. Məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsinin və aparılmasının və cinayət işləri üzrə 

məhkəməyədək icraat. Məhkəməyədək icraatda və məhkəmə prosesində mütəxəssisin 

iştirakının prosessual qaydası 

4. Ekspertin rəyi və ifadəsi cinayət prosesində sübut növü kimi  

5. Məhkəmə ekspertizalarının təsnifatı 

6. Kriminalistik eyniləşdirmə və dioqnostika (sem) 

7. Trasoloji ekspertiza (sem) 

8. Məhkəmə xətşünaslıq və müəllifşünaslıq ekspertizası 

9. Sənədlərin texniki-kriminalistik ekspertizası 

10. Məhkəmə ballistik ekspertizası, partlayıcı qurğuların, partlayici maddələrin və partlayıcı 

məhsulların ekspertizası (sem) 

11. Maddələrin, materialların və məmulatların kriminalistik ekspertizası (sem) 

12. Məhkəmə-tibbi və məhkəmə psixofizioloji ekspertizalar (sem) 

13. Məhkəmə mühandis-texniki ekspertizalar 

14. Muhandis-texnoloji və iqtisadi ekspertizalar 

15. Məhkəmə bioloji ekspertizalar 

16. Ünsiyyət psixologiyası. Konfliktologiyanın yaranma səbəbləri və profilaktikası 

17. Ballistika və trasologiya 

18. Məhkəmə mühandis-texniki ekspertizası 

19. Məhkəmə-xətşünaslıq, müəllifşünaslıq və sənədlərin məhkəmə-texniki ekspertizası 

20. Məhkəmə ekspertizası sahəsində beynəlxalq standartlar 

21. Şəxsiyyətin sosial psixoloji məsələləri 

 

 

 

 

 

II Bölmə. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və 

hüququn əsasları 

 

Mövzular: 74 saat mühazirə 

 

№ 

 

 

Yarım 

bölmə 

 

Mövzunun adı 

 1 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hüququn əsası kimi 

 22. Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın və  ölkəmizdə hüquqi dövlət 

quruculuğunun banisidir 

23. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında hüquq islahatları   



24. Dövlət və hüququn yaranması və tarixi inkişafı. Dövlətin anlayışı, əlamətləri və funksiyaları. 

Hüququn anlayışı, mahiyyəti və funksiyaları 

25. Hüququn mənbələri. Normativ hüquqi aktın anlayışı, növləri və hüquqi qüvvəsi. 

26. Konstitusiyanın forma və strukturu. Konstitusiyanın təsnifatı. 

27. Konstitusiyaya dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi qaydası. 

28. Hüquqi dövlətin anlayışı və əsas prinsipləri. Hakimiyyət bölgüsü prinsipinin konstitusion təsbiti. 

29. İnsan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının anlayışı və əsas prinsipləri. İnsan və vətəndaşın əsas 

vəzifələri. 

30. Azərbaycan Respublikasının Milli  Məclisi qanunvericilik hakimiyyəti orqanıdır. 

31. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətləri. Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi deputatının hüquqi statusu 

32. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Konstitusiya statusunun əsasları. Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti Azərbaycan dövlətinin başçısıdır. 

33. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətləri və hüquqi aktları.  

34. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: tərkibi, təşkili qaydası, səlahiyyətləri, 

məsuliyyəti və hüquqi aktları. 

35. Məhkəmə hakimiyyətinin anlayışı, sosial funksiyası və dövlət hakimiyyəti sistemində yeri.  

36. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi: tərkibi, təşkili, qaydası və səlahiyyətləri. 

37. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu. 

38. Yerli özünüidarəetmənin anlaışı və formaları. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti.  

 2 Mülkü hüquq 

39. Mülki hüququn anlayışı və predmeti. Mülki qanunvericilik. Mülki hüquq  münasibətlərinin 

anlayışı, məzmunu, subyektləri, obyektləri və növləri. 

40. Mülkiyyət hüququnun anlayışı, məzmunu, formaları və növləri 

41. Vərəsəlik hüququ 

 3 Cinayət hüququ 

42. Cinayətin anlayışı və əlamətləri. Cinayətin təsnifı. Cinayət və digər hüqüq pozuntuları. 

43. Cəzanın anlayışı  və məqsədi. Cəzanın sistemi və növləri. Cəzanın təyin edilməsinin ümumi 

əsasları. 

44. Cinayət tərkibi və onun ünsirləri. Cinayətin obyekti. Cinayətin obyektiv cəhəti Cinayətin 

subyektiv cəhəti. Təqsir və onun formaları. Cinayətin subyeki. 

45. Korrupsiya və onunla mübarizə tədbirləri 

 Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə 

dövrün tələbidir 

 4 Cinayət-prosessual hüququ 

46. Cinayət-prosessual hüququn prinsipləri 

47. Məhkəmə baxışının ümumi şərtləri 

48. İbtidai araşdırmanın ümumi şərtləri  

 5 Əmək hüququ 

49. Əmək müqaviləsi; anlayışı, tərəfləri və məzmunu. Əmək müqaviləsinin bağlanması, 

dəyişdirilməsi və xitam verilməsinin əsasları və qaydası 

50. İş vaxtı və istirahət vaxtı. Məzuniyyət hüquqları 

51. Əmək intizamı. İntizam məsuliyyəti. əmək mübahisələri və onların həlli. 



 6 Ailə hüququ 

52 Nikahın anlayışı, bağlanma şərtləri və qaydaları  

51. Nikahın xitam edilmə əsasları. Nikahın etibarsız hesab edilməsi. 

52. Ailə üzvlərinin aliment öhdəlikləri 

 7 İnzibati icraat və inzibati prosessual hüquq 

53. İnzibati icraatın prinsipləri  

54. İnzibati aktlar 

 8 Ekologiya hüququ 

55. Ətraf mühitin mühafizəsinin hüquqi tənzimi 

   

III Bölmə. Ədliyyə orqanlarının inkişafını təmin edən normativ hüquqi 

aktlar 

 

Mövzular: 58 saat 
 

№ 

 

Mövzunun adı 

56. Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmənin hüquqi əsasları və xüsusiyyətləri 

57. Ədliyyə orqanlarında stajorluq və sınaq keçmə qaydaları 

58. «Ədliyyə orqanları işçilərinin etik davranış Qaydaları» və bu Qaydaların pozulmasına görə 

məsuliyyət  

59. Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2009–2013-cü illər üçün Dövlət Proqramının 

mahiyyəti və proqramın icrası ilə əlaqədar görülən tədbirlər 

60. Ədliyyə orqanlarının inkişafına dair normativ sənədlər 

61. Ədliyyə Nazirliyi hüquq mühafizə fəaliyyətini həyata  keçirən orqandır 

62. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində ədliyyə orqanlarının 

fəaliyyəti 

63. Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində Ədliyyə Nazirliyinin vəzifələri 

64. Ədliyyə orqanlarında vətəndaşların qəbulu Qaydası 

65. «Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında» Azərbaycan Respublikasının 

10.06.1997-ci il tarixli Qanunundan irəli gələn vəzifələr  

66. Ədliyyə sahəsinə aid arxiv sənədlərininmüəyyən olunmuş qaydada saxlanılması və 

mühafizəsinin təmini 

67. Ədliyyə Nazirliyi və məhkəmələrin qarşılıqlı əlaqəsi 

68. Ədliyyə orqanlarında statistik hesabatların əhəmiyyəti və tərtibatı xüsusiyyətləri 

69. Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə işlərin təşkilinin mühüm məsələləri 

70. Ədliyyə sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılması  

71. Ədliyyə orqanları işçilərinin əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi 

72. Ədliyyə orqanları işçilərinin tibbi təminatı  

73. Azərbaycan Respublikasında normativ hüquqi aktların dövlət reyestri 

74. Qüvvədə olan qanunvericiliyin yeni qəbul olunmuş qanunvericilik aktlarına 

uyğunlaşdırılmasının qaydası və metodikası 

75. Ədliyyə orqanlarında dövlət sirrini təşkil edən məlumatların qorunması və məxfi kargüzarlığın 

təşkili 



 

76. «Normativ hüquqi aktlar haqqında» Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanunu və qanunla 

bağlı son dövrlər qəbul edilmiş qanunvericilik aktları 

77. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04.09.2012-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş 

«İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə» və qarşıda duran vəzifələr 

78. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsi və Əsasnamənin icrası ilə 

əlaqədar penitensiar xidmət qarşısında duran vəzifələr 

79. Cəza çəkmə müəssisələrinlə məhkumların, o cümlədən, yetkinlik yaşına çatmayanların 

azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkməsinin xüsusiyyətləri 

80. Həbs yerlrində rejimin təmin edilməsi 

81. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“Açıq   Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”. İnformasiya 

azadlığının təmin edilməsi. 

84. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” 30 sentyabr 2002-ci il tarixli Azərbaycan 

Respublikası Qanunu və bu Qanunun icrası ilə əlaqədar ədliyyə işçiləri qarşısında duran vəzifələr 

85. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə kargüzarlıq işlərinin təşkili 

86. Korrupsiya və onunla mübarizə tədbirləri 

87. Dövlət orqanları tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsi və «ASAN xidmət» mərkəzləri haqqında 

qanunvericilik aktları. Ədliyyə orqanlarında yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının 
tətbiqi məsələləri 

   
 

IV Bölmə. İnsan hüquqları və Avropa Məhkəməsi 

 

Mövzular: 20 saat məşğələ 

 
№ 

 

Mövzunun adı 

88. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında» Avropa Konvensiyasının 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində implementasiyası 

89. İnsan hüquqları sahəsində beynəlxalq konvensiyaların tələbləri və tətbiqi məsələləri  

90. İşgəncə, qəddar, qeyriinsani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növləri əleyhinə 

beynəlxalq konvensiyaların tələbləri 

91. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”  və qarşıda 

duran vəzifələr 

92. Yuvenal ədliyyə sistemi: beynəlxalq standartlar və məhkəmə təcrübəsi 

93. «Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini 

artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı» və qarşıda duran vəzifələr 

94. Ombudsman institutu insan və vətəndaş Hüquq və azadlıqlarınn etibarlı müdafiəsinə xidmət edir 

 

 

 

Cəmi auditor məşğələ 

 



 

 

 

Məhkəmə ekspertizası mərkəzinə qulluğa  qəbul edilən namizədlərin peşə 

fəaliyyətinə buraxılması məqsədilə Ədliyyə Akademiyasında 

keçirilən icbari təlimin dərs cədvəli 
 

  № Mühazirələrin mövzusu  

və ya tədbirin adı 

1. Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın və  ölkəmizdə hüquqi dövlət quruculuğunun 

banisidir 

2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 

3. İnsan hüquqları sahəsində beynəlxalq konvensiyaların tələbləri və tətbiqi məsələləri  

4. Ədliyyə sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılması  

5. Məhkəmə ekspertizasının anlayışı, predmeti və vəzifələri 

6. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsi və Əsasnamənin icrası ilə əlaqədar 

penitensiar xidmət qarşısında duran vəzifələr  

7. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları  

8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” və qarşıda duran 

vəzifələr 

9. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə kargüzarlıq işlərinin təşkili  

10. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 

11. Nikahın anlayışı, bağlanma şərtləri və qaydaları 

12. Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmənin hüquqi əsasları və xüsusiyyətləri 

13. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında hüquq islahatları 

14. Ədliyyə orqanlarının inkişafına dair normativ sənədlər 

15. Azərbaycan Respublikasında məhkəmə ekspertizasının və məhkəmə ekspertizası müəssisələrinin 

inkişaf tarixi və müasir imkanları 

16. «İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında» Avropa Konvensiyasının Azərbaycan 

Respublikası qanunvericiliyində implementasiyası 

17. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 

18. Əmək müqaviləsi; anlayışı, tərəfləri və məzmunu. Əmək müqaviləsinin bağlanması, dəyişdirilməsi və 

xitam verilməsinin əsasları və qaydası. 

19. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları  

20. Azərbaycan Respublikasında normativ hüquqi aktların dövlət reyestri 

  V Bölmə. Təcrübə 
 

Mövzular: 6 saat məşğələ 

 

№ Mövzunun adı 

 Təcrübə 

 

95. Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq 

idarəsinin Kriminalistika şöbəsi 



21. İşgəncə, qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növləri əleyhinə beynəlxalq 

konvensiyaların tələbləri 

22. «Normativ hüquqi aktlar haqqında» Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanunu və qanunla bağlı 

son dövrlər qəbul edilmiş qanunvericilik aktları 

23. Məhkəmə ekspertizası sahəsində beynəlxalq standartlar 

24. Məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsinin və aparılmasının və cinayət işləri üzrə məhkəməyədək 

icraat. Məhkəməyədək icraatda və məhkəmə prosesində mütəxəssisin iştirakının prosessual qaydası 

25. Ekspertin rəyi və ifadəsi cinayət prosesində sübut növü kimi 

26. İş vaxtı və istirahət vaxtı. Məzuniyyət hüquqları 

27. Nikahın xitam edilmə əsasları. Nikahın etibarsız hesab edilməsi. 

28. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 
29. Cəza çəkmə müəssisələrinlə məhkumların, o cümlədən, yetkinlik yaşına çatmayanların azadlıqdan 

məhrum etmə növündə cəza çəkməsinin xüsusiyyətləri  

30. Şəxsiyyətin sosial psixoloji məsələləri 

31. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 

32. Məhkəmə bioloji ekspertizaları 

33. Cinayətin anlayışı və əlamətləri. Cinayətin təsnifı. Cinayət və digər hüqüq pozuntuları  

34. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04.09.2012-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş 

«İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə» və qarşıda duran vəzifələr 

35. Məhkəmə təbabətində məhkəmə-kimyəvi ekspertizanın rolu. Ölümlə nəticələnən zəhərlənmələrin 

məhkəmə-toksikoloji ekspertizası 

36. Cəzanın anlayışı  və məqsədi. Cəzanın sistemi və növləri. Cəzanın təyin edilməsinin ümumi əsasları 

37. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 

38. Dövlət orqanları tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsi və «ASAN xidmət» mərkəzləri haqqında 

qanunvericilik aktları. Ədliyyə orqanlarında yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının 

tətbiqi məsələləri 

39.  Ailə üzvlərinin aliment öhdəlikləri 

40. Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2009–2013-cü illər üçün Dövlət Proqramının mahiyyəti və 

proqramın icrası ilə əlaqədar görülən tədbirlər 

41. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 

42. Ədliyyə Nazirliyi hüquq mühafizə fəaliyyətini həyata  keçirən orqandır 

43. Mühəndis- iqtisadi ekspertizaları 

44. «Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında» 30 sentyabr 2002-ci il tarixli Azərbaycan 

Respublikası Qanunu və bu Qanunun icrası ilə əlaqədar ədliyyə işçiləri qarşısında duran vəzifələr  

45. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 

46. İnzibati icraatın prinsipləri 

47. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində ədliyyə orqanlarının fəaliyyəti 

48.  Məhkəmə mühəndis-texniki ekspertizaları 

49. Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində Ədliyyə Nazirliyinin vəzifələri 

50. Məhkəmə mühəndis-texniki ekspertizası 

51. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə dövrün 

tələbidir 

52. Əmək intizamı. İntizam məsuliyyəti. Əmək mübahisələri və onların həlli. 

53. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 

54. Ədliyyə orqanlarında vətəndaşların qəbulu Qaydası  

55. Məhkəmə ekspertizalarının təsnifatı 

56. Qüvvədə olan qanunvericiliyin yeni qəbul olunmuş qanunvericilik aktlarına uyğunlaşdırılmasının 

qaydası və metodikası 

57. Ombudsman institutu insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsinə xidmət edir 

58. Ədliyyə orqanlarında stajorluq və sınaq keçmə qaydaları 

59. Məhkəmə-tibbi və məhkəmə psixofizioloji ekspertizalar 



60. Mülki hüququn anlayışı və predmeti. Mülki qanunvericilik. Mülki hüquq  münasibətlərinin anlayışı, 

məzmunu, subyektləri, obyektləri və növləri. 

61. İnzibati aktlar 

62. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları  

63. Kriminalistik eyniləşdirmə və dioqnostika 

64. «Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq 

sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı» və qarşıda duran vəzifələr 

65. Ədliyyə sahəsinə aid arxiv sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada saxlanılması və mühafizəsinin 

təmini 

66. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 

67. Cinayət-prosessual hüququn prinsipləri 

68. Maddələrin, materialların və məmulatların kriminalistik ekspertizası 

69. «Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10.06.1997-ci 

il tarixli Qanunundan irəli gələn vəzifələr  

70. Həbs yerlərində rejimin təmin edilməsi 

71. Ədliyyə orqanlarında  dövlət sirrini təşkil edən məlumatların qorunması və məxfi kargüzarlığın təşkili  

72. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq   

Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”. İnformasiya azadlığının təmin 

edilməsi. 

73. Trosoloji ekspertiza 

74. Cinayət tərkibi və onun ünsirləri. Cinayətin obyekti. Cinayətin obyektiv cəhəti Cinayətin subyektiv 

cəhəti. Təqsir və onun formaları. Cinayətin subyeki. 

75. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları  

76. Yuvenal ədliyyə sistemi: beynəlxalq standartlar və məhkəmə təcrübəsi 

77. Ədliyyə Nazirliyi və məhkəmələrin qarşılıqlı əlaqəsi 

78. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və hüququn əsasları 

79. Mülkiyyət hüququnun anlayışı, məzmunu, formaları və növləri 

80. Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə işlərin təşkilinin mühüm məsələləri 

81. Ətraf mühitin muhafizəsinin hüquqi tənzimi 

82. Vərəsəlik hüququ 

83. Ədliyyə orqanlarında statistik hesabatların əhəmiyyəti və tərtibatı xüsusiyyətləri 

84. İbtidai araşdırmanın ümumi şərtləri 

85. Məhkəmə xətşünaslıq və müəllifşünaslıq ekspertizası 

86. Məhkəmə-xətşünaslıq, müəllifşünaslıq və sənədlərin məhkəmə-texniki ekspertizası 

87. «Ədliyyə orqanları işçilərinin etik davranış Qaydaları» və bu Qaydaların pozulmasına görə məsuliyyət  

88. Ədliyyə orqanları işçilərinin əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi 

89. Məhkəmə ballistik ekspertizası, partlayıcı qurğuların, partlayıcı maddələrin və partlayıcı məhsulların 

ekspertizası 

90. Korrupsiya və onunla mübarizə tədbirləri 

91. Məhkəmə baxışının ümumi şərtləri 

92. Sənədlərin texniki-kriminalistik ekspertizası 

93. Ədliyyə orqanları işçilərinin tibbi təminatı  

94. Ünsiyyət psixologiyası. Konfliktologiyanın yaranma səbəbləri və profilaktikası 

95. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin 

Kriminalistika şöbəsi 

İcbari təlimin yekunları üzrə şifahi  imtahan 

Ədliyyə 

Akademiyasının 

konfrans zalı 

 

İmtahan komissiyası 

 


